
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2020 

V/v đề nghị của UBND tỉnh Bắc 

Giang liên quan đến bàn giao, 

quản lý, bảo trì, vận hành khai thác 

hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín 

hiệu giao thông trên Quốc lộ 1  

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Nghiên cứu nội dung Công văn số 2018/UBND-KT ngày 19/5/2020 của 

UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao 

thông trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho Công ty 

cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn quản lý, vận hành, bảo trì; đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, đôn đốc 

Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẩn trương thực hiện lập chi phí 

công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín 

hiệu giao thông trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn và huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang, cập nhật bổ sung vào Phương án tài chính Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng 

Sơn tại Thông báo số 408/TB-UBND ngày 26/7/2019. Thời hạn hoàn thành trong 

tháng 6/2020.  

Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh 

trong việc thẩm định chi phí công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì hệ 

thống đèn đường chiếu sáng, đèn tín hiệu trên Quốc lộ 1 đoạn từ Km1+800-

Km106+500; điều chỉnh bổ sung Phương án tài chính; bổ sung Phụ lục Hợp đồng 

dự án,... theo quy định.  

(Công văn số 2018/UBND-KT được gửi kèm theo qua iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Lạng Sơn, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- Các Sở: XD, KH&ĐT, TC; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 



 2 

 


		2020-05-26T10:32:15+0700


		2020-05-26T15:27:59+0700


		2020-05-26T15:27:59+0700


		2020-05-26T15:27:59+0700




